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Abstract
The purpose of this study was to present a
comprehensive model of factors affecting
successful marriage based on previous Iranian
research. The research method in this study was
cross-sectional and the statistical population
consisted of all internal researches related to the
subject from 87 to 97. Systematic searches of
Google Scholar databases, Normgs, Mag Iran,
Academic Jihad Information Center, Comprehensive
Humanities Portal, Irandak. is identified. The
results showed that the causal conditions of successful
marriage included: harmony in progress and
companionship in life; wide-ranging intervention
conditions: individuality and respect for each
other, conscientiousness and commitment of the
couples; Positive, cognitive marriage, well-being
and well-being, and maturity and mental health;
Proper marriage interactions include: Conflict
resolution skills and couples' cohesion, ultimately
leading to emotional, social, and sexual mutual
satisfaction; Experts endorsed the kappa index of
0.66. The results of this study can be used as a
basis for education and counseling before
marriage to family counselors and psychologists.
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چکیده
 ارائة مدل جامع عوامل مؤثر بر ازدواج موفق،هدف این پژوهش
 روش پژوهش در این مطالعه.بر اساس تحقیقات پیشین ایرانی بود
فراتحلیل بود و جامعة آماری شامل تمقامی پقژوهشهقای داخلقی
 بقا جسقجوویی نظقا انقد از. بود78  تا78 مرتبط با موضوع از سال
 مرکز اطالعقات، مگ ایران، نورمگز،پایگاههای گوگل اسکوالر
 ایرانقدا، پرتقال جقامع علقو انسقانی،علمقی جاقاد دانشقگاهی
97  مفاقو و22 ، مقاله و پایقاننامقه22  با بررسی.صورت گرفت
.مقوله بهعنوان عوامل مؤثر بر ازدواج موف ایرانقی شناسقایی شقد
نجایج نشقان داد شقرایط علقی ازدواج موفق شقامل هماینقدی در
پیشققرفت و همراهققی در زنققدگیط شققرایط مداخلققهگققر شققامل
 وظیفققهشناسققی و،فردیققتیققابی و ارجققرا بققه فردیققت یکققدیگر
، تعادپذیری زوجینط شرایط زمینهای شامل اثرات خقانواده مبقد
، شقناخت ازدواج هق کفقو، داشجن ل مثبقت،امور دینی و معنوی
آراسجگی و مرتب بقودن و پتجگقی و سقالمت روانقیط تعقامالت
مناسبِ ازدواج موف شامل ماارتهای رل تعارض و همکاری و
، درناایت پیامد به کسب رضایت مجقابل عاطفی،ه فامی زوجین
 نجقایج بقر اسقاس نظقر،اججماعی و جنسی زوجین منوقر مقیشقود
 نجقایج. مورد تأیید قرار گرفقت0/66 مجتصصان با شاخص کاپای
این پژوهش میتواند بهعنوان مبنایی برای آموزش و مشاوره پیش
.از ازدواج در اخجیار مشاوران و روانشناسان خانواده قرار گیرد
 مدلیابی، فراترکیب، ازدواج موف ایرانی:واژههای کلیدی
mg.sauc@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
ازدواج ،بهعنوان اولین گام برای تشکیل نهاد خانواده ،به معنی
درها آمیخاتن دو چشا اناداز ،دو تاریخچاه و ارزشهاا و

چند سال اخیار پاژوهشهاای کیفای مختلفای در خصاوص
ازدواج موف در ایران کاار شاده اسات ازجملاه یافتاه هاای
پژوهش هاشامی گال مهار ( )1391نشاان داد شارایط علای
ازدواج موف شاامل احساا آزادی ،پاذیرش تفااوت هاای

جهانبینی متفاوت است .درواقع ازدواج اولاین و مها تارین
مرحله در چرخه زندگی خانوادگی است کاه در آن انتخاا

شخصیتی ،درک متقابل و گفتوگوی بااز و بایپارده اسات.

همسر صورت میگیرد و موفقیت در دیگر مراحل زندگی باه

همچنین ،کسب مهارتهای زوجی جدید ،قدردانی از همسر،

موفقیات در ایان مرحلاه بساتگی دارد (نیتالل و هاری ،1

شفاف بودن امور ماالی ،تربیات فرزناد ،تفریحاات مشاترک،

 .)8008علیرغ اینکه اکثر ازدواجها شروع خوبی دارند؛ اماا

عش و دوست داشتن و رضایت جنسای از عوامال زمیناهای

درنهایت زوجها از رابطة خود راضی نیستند .به نظر میرسد
که شادی ،ثبات و رضایت از ازدواج بساتگی باه خاود زوج

مؤثر بر ازدواج موفا بودناد .ساازگاری باا نقاش والادینی،
انتظارات خاانوادههاای اصالی و تعارضاات زوجای شارایط

و قلالای،8

مداخلهگر بودند .راهبردها شامل رشد شخصای ،همراهای باا

 .)8013درصورتیکه کانون خانواده دربردارندة ،محیط سال و

همسر ،ایجاد آیین های زوجی مشترک ،رسیدگی به تعارضات
زوجی و مراقبت از رابطه زوجی را پیش میگیرند .پیامدهای

دارد (ماناپ ،چایکاسای  ،هسانی ،نای ،ایادری

روابط گرم و تعامل صمیمانة بین فردی باشاد ،باعا رشاد و
پیشرفت اعضای خانواده میگردد (کمپبل8003 ،3؛ به نقال از

فردی و زوجی ازدواج موف بهمثابة یک رابطه زوجی شفاف

پیر ساقی و همکاران)1391 ،؛ اما فروپاشی زندگی زناشویی با

و عاری از ابهام ،بالندگی ،رضاایت از رابطاه زوجای ،تحقا

افلایش مشکالت روانی و کاهش ساالمت جسامانی و افات

آرامش بودند.

موقعیت اجتماعی و اقتصادی برای همة افاراد درگیار ،رابطاه

بخشیدن به اهداف زوجی مشترک و احسا

جهانعلیخواه ( )1391در پژوهش خاود باه ایان نتیجاه

دارد (گااتمن8013 ،4؛ باه نقال از خجساتهمهار و محمادی،
 .)1391ازآنجاکه ازدواج را مبنای تشکیل خاانواده مایدانای ،

نشاط ،شادی و آراماش در زنادگی ،درک شارایط همادیگر،

هر فردی نتیجه یک ازدواج است که میتوان آن را موفا

همفکر بودن و تفاه  ،عش  ،کمک به همدیگر ،رفتار منطقای

یا نااموف نامیاد (ساگرین و فلاورا  .)8001 ،ازدواج موفا

و اطمینان به همدیگر) زوجین ناموف ( :نبود عش  ،تضااد در
روابط ،نبود نشاط و آسایش ،بیاعتمادی ،نبود احترام ،خیانت

پ

1

معموالً با سازگاری و رضایت زناشویی باه به کار مایروناد.
ازدواجی را میتوان موف نامید کاه در آن رضاایت زناشاویی
زوج بااال باوده و از ساازگاری و تفااه برخاوردار باشاند
(برادبوری ،فینجام و بیچ.)8000 ،1

رسید که ویژگی های ارتباطی زوجین موف ( :زیرمقولاه هاای

در رابطااه ،روابااط جنساای نامناسااب ،زناادگی کسااالتبااار و
مشکالت مربوط به ازدواج ،خصوصیات شخصیتی) زوجاین
موفاا ( :نقااش حااامی ،مسااتقل بااودن ،انعطااافپااذیری،

باااینحاال ،ازدواج ،در هار جامعاه از ویژگایهاای

مسئولیت پذیری ،پاک دامنی و فضایل اخالقی نیکو) و زوجین

منحصربهفرد برخوردار بوده و تابع قوانین خاص آن جامعاه

ناموف ( :اخالق دوگانه ،خودخواهی ،افسردگی ،بی مسئولیتی،

اساات (ساااروخانی .)1381 ،تعریا ازدواج ،در جوامااع
گوناگون و در فرهنگهای گوناگون ،بااه متفااوت باوده و

نداشااتن اسااتقالل فکااری ،احساسااات نامناسااب و اخااالق

ساختار فرهنگی ،اجتمااعی هار کشاوری ،مفهاوم و معناای
متفاوتی را از ازدواج القا میکند .در کشور ما ،ازدواج بهعنوان
بنیان خانواده ،عبارت است از یک رابطه قاانونی ،عرفای و یاا
دینی که یک مرد را با یک زن بهطاور دائا یاا موقات پیوناد

ناپسند) ،عوامل فرهنگی (زوجین موف  :تسااهل فرهنگای) و
(زوجین ناموف  :تناقضات فرهنگای -اجتمااعی و مشاکالت
زمینه ای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصاادی) ،عوامال مرباوط باه
خانواده پادری (زوجاین موفا  :داشاتن خاانواده خاو ) و
(زوجین ناموف  :تفاوت های خاانواده هاا و رواباط نامناساب

میدهد .این پیوند هرچقدر اساتحکام بیشاتری داشاته باشاد،
سالمت جامعه را بیشتر تأمین میکند (ساروخانی .)1381 ،در

پژوهش خود نشان داد که مقولاة شکلگیاری مناسب ازدواج

4. Gottman
6. Bradbury, T.N. Fincham, F.D & Beach

1. Nietzel MT, Harris MJ
3. Campbell
5. Segrin,C & Flora,J

خااانوادههااا) هسااتند .همچنااین حاااتمی ورزنااه ( )1391در
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جلء شرایط علی برای ازدواج پایادار رضاایتمند هسات کاه

نگرانکنندة پدیدة طالق و ازدواجهاای نااموف در جهاان و

دربردارندة مفاهیمی همچون داشتن آماادگی نسابی پایش از

ایران است .بر اسا

آخرین اطالعات مربوط به آمار طاالق

ازدواج ،استقالل نسبی پیش از ازدواج ،داشتن عالقاه اولیاه،
آشنایی پیش از ازدواج ،انتخاا هماراه باا میال و انتخاا

در ایران مشخص شده است که آماار طاالق سایر صاعودی
دارد .مرور جدیدترین آمار ثبت احوال کشور در ایاران ها

آگاهانه است .عوامل درون شخصای (نگارشهاای ماؤثر و

نشان میدهد میلان طالق در پنج سال گذشته  31درصد رشد

ویژگیهاای شخصایتی مناساب) و باین شخصای (منظوماه

داشته و بیشترین آنها مربوط به زوجهای زیر  30سال است.

زناشویی و والدینی و چناد نسالی کارآماد) و فارا شخصای

بر اسا

آمار منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور،

(مالی و کاری) ازجمله عوامل مداخلهای (میانجی) ماؤثر در

آمار طالق کشور در پنج سال گذشته به ترتیاب ،ساال 1389

ازدواج پایدار میباشند .راهبردهایی که توسط زوجین پایدار

برابر با  131800واقعه بوده که نسبت به ساال قبال افالایش

رضاایتمند (نظیار گذشات ،حال مسائله ،عاذرخواهی و

1/9درصدی داشته است .ساال  1390باا  148841واقعاه باا

شوخطبعای) و خاانوادههاای مباد آنهاا (اتخاا رفتارهاای

افلایش  4درصدی ،سال  1391با  110384واقعه باا رشاد 1

تعدیلکنندة مشکل) در هنگام سختیها و شرایط عدم وجود
عوامل منتهی به ازدواج پایدار منجر مایشاود .پیاماد نهاایی

درصدی ،سال  1398با  111319واقعه با رشد 3/8درصادی،
سال  1393با  193119واقعاً با رشد 1درصادی و در  1ماهاه

عبارت از رضایتمندی (از خود ،همسر ،فرزندان) و پایاداری

اول سال  1394با  83811واقع روبرو بوده است .ایان آماار

ازدواج بود .صاحبدل ( )1394شاخصهاای ازدواج موفا را

نشان میدهد طالق در  1سال گذشته رشد چشمگیری داشته

شامل :شاخصهای فردی ،شاخصهای تعاملی ،شاخصهای

که دالیل آن از دیدگاه کارشناسان متفااوت اعاالم مایشاود.

مربوط به خانواده اصلی و شاخص هاای فرهنگای مایداناد.

(سایت اداره ثبت احوال کشاور .)1394 ،همچناین ضارورت

خدادادی سنگده ،نظری ،احمادی و حسانی ( )1394عوامال

انجام فراترکیبِ ازدواج موف در این پاژوهش باا توجاه باه

مختلفی همچون مسئولیت پذیری ،گذشات ،پختگای ،تعهاد،

نمونه های قبلای مشاابه انجاامشاده در ایاران ایان باود کاه

قدردانی ،صمیمیت ،تالش برای خشنودی یکدیگر ،حمایات

پژوهشهای صورت گرفته قبلی هر یک از جنبههای مختلفی

متقابل ،رضاایت جنسای ،نظاارت ،انعطااف پاذیری ،اوقاات
فراغت ،مدگرا نبودن و ارتباط با اقوام و آشنایان را در ایجااد

این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند .همچناین در حاوزة
ازدواج موف و رضایتمند ایرانی پژوهش فراترکیبی که بتاوان

یک خاانوادة ساال مها مایداناد .کریمایثاانی و احیاائی،

بر اسا

آن مدلی جامعی ارائه و به آن اساتناد نماود وجاود

اسماعیلی ،فلسفینژاد ( )1391عوامل ازدواج موفا شاامل 1

ندارد .حال با توجه به مطالب کرشده ،ایان پاژوهش بار آن

طبقة اصلی میدانند .1 :عوامل ارتباطی (شاامل زیار طبقاات

است تا با استفاده از روش فراترکیب به ارائه مادلی باومی و

بعااد اخالقاای ارتباااط ،تعاماال منطقاای ،بعااد عاااطفی و بعااد

جامع از ازدواج موف بر اسا

پژوهشهای گذشاته داخلای

اعتمادی)  .8عوامل فردی و شخصایتی (شاامل زیار طبقاات

بپردازد و درنهایت به این سؤاالت پاسخ دهی  .1:الگو جاامع

اجتماااعی بااودن ،مهربااان بااودن ،صاابور و باگذشاات بااودن،

ازدواج موف ایرانی بر اسا

پاژوهشهاای پیشاین چگوناه

انعطاف پذیری ،وجدانی بودن ،متعهد بودن و اعتمادبه نفا ).

است؟  .8مؤلفهها و ابعاد مدل ایرانی ازدواج موف کادماناد؟

 .3عوامل خانوادگی (شاامل زیار طبقاات فرهناگ خاانواده،
شناخت کافی از خانواده همسر ،تعهد فرد نسبت باه خاانواده

 .3روابط بین ابعاد ازدواج موف ایرانی چگونه است؟

 .4عوامل اخالقی و معنوی (شامل زیر طبقات صداقت ،ایمان

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :پژوهش حاضر مبتنی

مسئولیتپذیری) .1 .عوامل اجتماعی و فرهنگی (شاامل زیار

بر استفاده از روش فراترکیب است که ترکیاب ویژگایهاا و

طبقات اقتصادی ،رسوم ،مذهب و ارزشها و تحصیالت).

عوامل خاص ادبیات پژوهش است .این روش کاه از برخای

و تشاااابه ماااذهبی ،احتااارام متقابااال ،اخاااالق نیکاااو و

با توجه به آنچه گفته شد یکی از دالیلی کاه ضارورت
کاربردی پژوهش حاضار را روشان مایساازد ،آماار بااالی

موارد از آن بهعنوان فراتحلیل کیفی نیل یااد مایشاود ،ساعی
دارد تحقیقاتی را که پوشش میدهد ،تحلیل کرده و تناقضات
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موجود در ادبیات را حل کند و ضمن یکپارچه کاردن نتاایج،

روش اجرا و تحلیل دادهها :برای تحق هدف ماورد نظار

موضوعات اصلی را نیل برای تحقیقات آینده مشخص نمایاد

در این پاژوهش ،از روش هفات مرحلاهای سندلوساکی و

(کااوپر و هاادگل .)119 ،8009 ،1در ایاان روش دانسااتههااای
تحقیقات مختل و شاید پراکنده -که می تواناد باا نیازهاای

باروسو ( )8001شامل  .1تعری سؤال تحقی  .8 ،شناسایی
و بازیااابی مطالعااات .3 ،تعیااین معیارهااای ورود و خااروج

خاص میدان عمل مرتبط باشد -گردآوری میشاوند ،ساپ

مطالعااه .4 ،اسااتخراج نتااایج .1 ،تجلیااهوتحلیاال و تلفی ا

این دانستهها یا ه پیوند یافته و کل دانش حاصاله در قاالبی

یافته های کیفی . 1 ،بررسی روایی و پایایی نتایج و  .1ارائاة

متناسب با نیازهای کنونی ،مورد ارزیابی ،سازمان دهی مجادد

یافتهها ،استفاده شد.

و تفسیر قرار میگیرند .در این روش تنها کنار ه قارار دادن
دانش قبلی مد نظر نیست؛ بلکه بر ترکیب یافته های گوناگون

مرحلة اول :تعریف سؤال تحقیق

در چارچوبی مشخص که روابطی جدید را در پی دارد مورد

در این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ازدواج موفا باومی
در ایران مورد بررسی قرار گرفتاه اسات کاه ایان پاارامتر از

شامل همة پژوهش های علمی داخلی و معتبر درزمینة ازدواج
موف است.

طری پاسخ به سؤال زیر تنظی مایشاود -عوامال ماؤثر بار

تأکید است (شاورت)1381،119،؛ ازایان رو حاوزة پاژوهش

ازدواج موف ایرانی در کشور کدماند؟

جدول  .1پرسشهای پژوهش
شاخص تنظیم سؤال
چه چیلی (سؤال موردمطالعه)
چه کسی (جامعه موردمطالعه)

چه وقت (محدودیت زمانی)
چگونگی (روش فراه آوری مطالعات)

عوامل مؤثر بر ازدواج موف ایرانی کدماند؟
در این پژوهش از چندین پایگاه داده و موتور جستجوگر شامل :گوگال اساکوالر،
نورمگل ،ایران داک ،مگ ایران ،مرکل اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پرنتال جامع
علوم انسانی استفاده شد.
مقاالت و پایاننامههای مطالعه شده در این پژوهش از سال  1381تا  1391است.
در این پژوهش روش "تحلیل اسنادی" ،تحلیال دادههاایی کاه باهصاورت ثانویاه
میباشند ،مورد استفاده قرار گرفته است.

در این پژوهش ،پایگاه داده ،مجالت و موتورهای مختلفای

باید با توجه به هدف و دامنه پژوهش وارد ترکیاب یاا از آن
خارج شوند .معیارهای ورودی پژوهشهاا شاامل :واژههاای

از سال  1381تا سال  1391به منظور شناسایی و جمع آوری

کلیدی مرتبط با ازدواج موف  ،پاژوهش هاای کیفای در باازه

بررسی شد .بازیابی مطالعات با جستجوی

زمانی سال  81تا  91در کشور ایران با محتوای ازدواج موف .

کلی نظام اند در پایگاه های داده گوگال اساکوالر ،ناورمگل،

پژوهش هایی که با روش های علمی انجام شادند .معیارهاای
خروجی شامل عدم دسترسی ،نامرتبط بودن از نظر محتاوا و

مرحلة دوم :شناسایی و بازیابی مطالعات

مطالعات مختل

ایااران داک ،مااگ ایااران ،مرکاال اطالعااات علماای جهاااد
دانشگاهی ،پرنتال جامع علاوم انساانی باا کلماات کلیادی

زمان و مقاالت فاقد اعتبار علمی .بهاینترتیب از تعداد 1818

ازدواج موفا ا  ،ازدواج رضاااایتمند ،ازدواج خوشااابخت و

پژوهش یافته شده با توجاه باه معیارهاای ورود و خاروج و

ازدواج پایدار انجام گرفت.

بررسی آنها نهایتاً  88پژوهش مرتبط با موضوع به دست آمد.

مرحلة سوم :تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه (تعیین

مرحلة چهارم :استخراج نتایج

منابع ،اندازه نمونه)
پ ازاینکه پرسش پژوهش و راهبارد جساتجو سااخته شاد
نوبت به تصمی گیری در این مورد میرسد که کدام مطالعات
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جدول  .2مؤلفههای استخراجشده بر اساس مطالعات کیفی پیشین
مفاهی

پیشینههای مرتبط

تعداد مطالعات

پیشاااینه تعاااامالت حاتمیورزنه ( ،)1391پیرسااقی ،زهراکاار ،کیاامنش ،محسانزاده ،حسانی ()1391؛ کریمایثاانی،
درون خااانوادگی در احیائی ،اسماعیلی ،فلسفینژاد ()1391؛ صفایی ()1391؛ خدادادیسنگده ،نظری ،احمادی ،حسانی
خانواده مبد

8

()1394؛ خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391؛ اختیاریامیری ( ،)1391جهانعلیخواه ()1391

روابااااط مناسااااب حاتمیورزنه ()1391؛ کریمیثانی ،احیاائی ،اساماعیلی ،فلسافیناژاد ()1391؛ صااحبدل ()1394؛
زوجااااااین بااااااا صفایی ()1391؛ پیرساقی ،زهراکار ،یکتامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ خدادادیسنگده ،نظری،
خانوادههای مبد

احمدی ،حسنی ()1394؛ کرایی ،خجستهمهر ،سودانی ،اصالنی ()1391؛ اختیااریامیاری (،)1391

9

جهانعلیخواه ()1391
حمایت خاانواده هاا فتحی ()1391؛ پیرساقی ،زهراکار ،یکتامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ میراحمدی ،فااتحیزاده،
از زوجین

جلایری ،پسندیده ()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ،عبا پاور ( ،)1391جهاانعلایخاواه ()1391؛

6

هاشمیگلمهر ()1391
حفظ کاردن قلمارو حاتمیورزنه ()1391؛ فاتحی ()1391؛ صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده،
زناشویی

حسنی ()1391؛ آسوده ()1389

مستقل شدن فارد از حاتمیورزنه ()1391؛ پیرساقی ،زهراکاار ،کیاامنش ،محسانزاده ،حسانی ()1391؛ خجساتهمهار،
خانواده مبد

محمدی ،عبا پور ( ،)1391جهانعلیخواه ()1391

پاااذیرش فردیااات پیرساااقی ،زهراکااار ،کیااامنش ،محساانزاده ،حساانی ()1391؛ صااادقی ()1398؛ فتحاای ()1391؛
یکدیگر

هاشمیگلمهر ()1391

2
2
4

تواناااایی مااارد در کریمیثانی ،احیائی ،اسماعیلی ،فلسفینژاد ()1391؛ حاتمیورزنه)1391( ،؛ میراحمدی؛ فاتحیزاده،
تااااأمین مخااااارج اعتمادیجلایری ،پسندیده ()1391؛ خجستهمهر ،محمادی ،عباا پاور ()1391؛ هاشامیگالمهار
زندگی

7

()1391؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ فتحی ()1391

وظیفاااهشناسااای و صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهرا کار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ کرایی ،خجساتهمهار،
مسئولیتپذیری

سودانی ،اصالنی ()1391؛ خدادادیسانگده ،نظاری ،احمادی ،حسانی ()1394؛ صاادقی ()1398؛
فتحی ()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ،عباا پاور ()1391؛ دالور ،غالمالاده ،فارحبخش ()1391؛

11

جواهریمحمدی ،کالنترکوشه ،فرحبخش ()1394؛ حاتمیورزنه ()1391؛ جهانعلیخواه ()1391
آمااوزههااای دیناای حاتمیورزنه ()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ()1391؛ صفایی ()1391؛ صاحبدل ()1394؛ پیرساقی،
مؤثر

زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ میراحمدی؛ فاتحی زاده ،اعتمادی جلایری ،پسندیده
()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391؛ گیتیپسند ()1393؛ دالور ،غالملاده ،فرحبخش

11

()1391؛ اختیاریامیری ()1391؛
پایبناادی بااه امااور صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ میراحمدی؛ فاتحیزاده،
اخالقی و معنوی

اعتمادی جلایری ،پسندیده ()1391؛ خجستهمهر ،محمادی ،عباا پاور ()1391؛ اختیااریامیاری

6

( ،)1391جهانعلیخواه ()1391
رشد و ه تغییری

صااادقی ()1398؛ پیرساااقی ،زهراکااار ،کیااامنش ،محساانزاده ،حساانی ()1391؛ فتحاای ()1391؛
گیتیپسند ()1393؛ هاشمیگلمهر ()1391

داشااتن پااروژههااای پیرسااقی ،زهراکاار ،کیاامنش ،محساانزاده ،حسانی ()1391؛ صااحبدل ،زهراکااار ،دالور ()1394؛
مشترک

صادقی ،فاتحیزاده ،احمدی ،بهرامی ،اعتمادی ()1393

2
2
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حمایت و قادردانی صااحبدل ،زهراکاار ،دالور ()1394؛ پیرسااقی ،زهراکااار ،کیاامنش ،محسانزاده ،حساانی ()1391؛
زوجین از یکدیگر

خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391؛ دالور ،غالملاده ،فرحبخش ()1391؛ گیتیپسند ()1393؛

6

هاشمیگلمهر ()1391
همسانی و آماوزش حاتمی ورزنه ()1391؛ صادقی ،فاتحیزاده ،احمدی ،بهرامی ،اعتمادی ()1393؛ پیرساقی ،زهراکاار،
در تربیاات فرزناادان کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ گیتیپسند ()1393؛ اختیاریامیری ()1391؛ هاشمیگالمهار
موف

7

()1391؛ آسوده ()1389

پایبناادی و اطمینااان صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسانزاده ،حسانی ()1391؛ محمادی ،ساحاقی،
به رابطه زناشویی

نیسی ،رضایینیا ()1391؛ خجساتهمهار ،محمادی ،عباا پاور ()1391؛ اختیااریامیاری ()1391؛

7

جهانعلیخواه ()1391؛ آسوده ()1389
راسااااااااتگویی و صاااحبدل ()1394؛ محماادی ،سااحاقی ،نیساای ،رضااایینیااا ()1391؛ میراحماادی؛ فاااتحیزاده،
صداقت در زنادگی اعتمادیجلایری ،پسندیده ()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391؛ گیتیپسند ()1393؛

6

زناشویی
شاااادیآفرینااای در پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ صادقی ()1398؛ حااتمیورزناه ()1391؛
زندگی مشترک

فتحی ()1391؛ میراحمادی؛ فااتحیزاده ،اعتماادیجلایاری ،پساندیده ()1391؛ جهاانعلایخاواه

1

()1391؛ هاشمیگلمهر ()1391
نگاارش مثباات بااه صاحبدل ()1394؛ حاتمیورزنه ()1391؛ فتحی ()1391؛ صادقی ()1398؛ گیتیپسند ()1393؛
زندگی و ازدواج
همسان بودن

1

پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ کریمیثانی ،احیائی ،اسماعیلی ،فلسفینژاد
()1391؛ حاتمی ورزناه ()1391؛ میراحمادی؛ فااتحیزاده ،اعتماادیجلایاری ،پساندیده ()1391؛
خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391؛ اختیاریامیری ()1391؛ جهانعلیخواه ()1391؛ آساوده

8

()1389
کسااااب آگاااااهی حاتمیورزنه ()1391؛ فتحی ()1391؛ محمدی ،سحاقی ،نیسای ،رضاایینیاا ()1391؛ میراحمادی؛
شاااناخت قبااال از فاتحیزاده ،اعتمادیجلایری ،پسندیده ()1391؛ خجستهمهر ،محمدی ،عباسپور ()1391

1

ازدواج
سالمت جسامانی و صادقی ()1393؛ محمدی ،سحاقی ،نیسی ،رضایینیا ()1391
روانی
جذابیت ظاهری

فتحاای ()1391؛ کرایاای ،خجسااتهمهاار ،سااودانیاصااالنی ()1391؛ میراحماادی؛ فاااتحیزاده،
اعتمادیجلایری ،پسندیده ( )1391خجستهمهر ،محمدی ،عبا پور ()1391

شاااناخت خاااود و

گیتیپسند ()1393؛ صاحبدل ()1394؛ اختیاریامیری ()1391

اعتمادبهنف

8
4
3

چاره اندیشای بارای صاحبدل ()1394؛ صادقی ()1393؛ صمدی ،سحاقی ،نیسی ،رضایینیا ()1391؛ پیرساقی ،زهراکار،
اختالفنظرها

یکتامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ کرایای ،خجساتهمهار ،ساودانی ،اصاالنی ()1391؛ فتحای

9

()1391؛ حاتمیورزنه ()1391؛ هاشمیگلمهر ()1391؛ آسوده ()1389
باورهااای منطقاای و حاتمیورزنه ()1391؛ فتحای ()1391؛ صااحبدل ()1394؛ صاادقی ()1398؛ پیرسااقی ،زهراکاار،
سازنده برای تاداوم کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ گیتیپسند ()1393؛ جهانعلیخواه ()1391
رابطة زناشویی

1
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روابااااط جنساااای صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ کرایای ،خجساتهمهار،
رضایتبخش

سودانی ،اصالنی ()1391؛ محمدی ،سحاقی ،نیسای ،رضاایینیاا ()1391؛ حااتمیورزناه ()1391؛

8

خجستهمهر ،محمدی ()1391؛ حاتمیورزنه ()1391؛ هاشمیگلمهر ()1391
نلدیکی و صمیمیت صاحبدل ()1394؛ خجستهمهر ،محمدی ()1391؛ فتحی ()1391؛ حااتمیورزناه ()1391؛ صافایی
( ،)1391هاشمیگل مهر ( ،)1391جهانعلیخواه ()1391؛ محمادی ،ساحاقی ،نیسای ،رضاایینیاا

عاطفی

()1391؛ پیرساااقی ،زهراکااار ،کیااامنش ،محساانزاده ،حساانی ()1391؛ میراحماادی؛ فاااتحیزاده،

8

اعتمادیجلایری ،پسندیده ( ،)1391آسوده ()1389
ارتبااااط سااااال و صاحبدل ()1394؛ حاتمیورزنه ()1391؛ صفایی ()1391؛ صادقی ،احمدی ،بهرامای ،فااتحیزاده،
مناسب زوجاین باا اعتمادی ()1393؛ محمدی ،سحاقی ،نیسای ،رضاایینیاا ()1391؛ کرایای ،خجساتهمهار ،ساودانی،
اصالنی ()1391؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسانزاده ،حسانی ()1391؛ گیتایپساند ()1393؛

یکدیگر

10

اختیاریامیری ()1391؛ هاشمیگلمهر ()1391
داشااااتن روابااااط کرایی ،خجستهمهار ،ساودانی ،اصاالنی ()1391؛ صاادقی ()1398؛ پیرسااقی ،زهراکاار ،کیاامنش،
3

اجتماااعی سااال و محسنزاده ،حسنی ()1391
مطلو
هاااا اندیشاااای و صاااحبدل ()1394؛ حاااتمیورزنااه ()1391؛ صااادقی ()1398؛ پیرساااقی ،زهراکااار ،یکتااامنش،
همکاری زوجین باا محسااانزاده ،حسااانی؛ ()1391؛ دالور ،غالمااالاده ،فااارحبخش ()1391؛ گیتااایپساااند ()1393؛
یکدیگر

8

هاشمیگلمهر ()1391؛ آسوده ()1389

داشتن فها و درک صاحبدل ()1394؛ محمدی ،سحاقی ،نیسی ،رضاایینیاا ()1391؛ پیرسااقی ،زهارا کاار ،کیاامنش،
مشترک از زندگی

محسنزاده ،حسنی ()1391؛ کرایی ،خجستهمهر ،سودانی ،اصاالنی ()1391؛ گیتایپساند ()1393؛

1

جهانعلیخواه ( ،)1391هاشمیگلمهر ()1391
پختگی هیجانی

صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهرا کار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ گیتایپساند ()1393؛
اختیاریامیری ()1391

بلاااوس جسااامی و اختیاریامیری ()1391

4
1

عقلی
انعطااافپااذیری در صاحبدل ()1394؛ پیرساقی ،زهراکار ،کیامنش ،محسنزاده ،حسنی ()1391؛ خجستهمهر ،محمادی،
سازگارشااادن باااا عبا پور ()1391؛ اختیاریامیری ( ،)1391جهانعلیخواه ()1391

1

شرایط جدید

جدول شماره  ،8مؤلفههای ازدواج موف ایرانی را کاه در

شناسایی ارتباط بین مقوله ها استفاده شده است که در جدول

مبانی نظری و تجربی پیشین استخراج شده است را مطرح را

 4همراه با روایی و پایایی نتایج آورده شد.

نشان میدهد .طب نتایج تحقیقات کیفای انجاام شاده قبلای،
مؤلفههای ازدواج بومی ایرانی شامل  38مؤلفه است.

شرح گام ششم :بررسی روایی و پایایی نتایج
در این مرحله محق برای ارزیابی کیفیت ،کمابیش از تماامی

مرحلة پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی

روشهای ششگانة اشارهشده در بخاش قبال اساتفاده کارده

در پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب و باه منظاور

است .در این پژوهش محق برای کنترل مفااهی اساتخراجی

ترکیب نتایج مطالعات ،ابتدا اطالعات آنها اساتخراج شاده و

خود ،از مقایسه نظرات خود با خبرگان دیگر نیال بهاره بارده

سپ

از روی تحلیل مفاهی برای شناساایی نکاات کلیادی،

مقولاهبنادی مفاااهی شناساایی شاده در قالااب مقولاه باارای

است.
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جدول  .4ابعاد محوری و نظر متخصصان در ارتباط با مفاهیم و مقولهها
نظر متخصصان در ارتباط با مؤلفهها و ابعاد محوری
مفاهی

مقولهها

 .1تعامالت درون خانوادگی در خانواده مبد
 .8روابط مناسب زوجین با خانوادههای مبد

اثرات خانواده مبد

مخال

مواف

8

8

درصد تناسب

80%

تأیید
عدم تأیید
تأیید

 .3حمایت خانوادهها از زوجین
 .1حفظ کردن قلمرو زناشویی

فردیت یابی و احترام باه فردیات

 .8مستقل شدن فرد از خانواده مبد

یکدیگر

9

1

90%

تأیید

 .3پذیرش فردیت یکدیگر
 .1توانایی مرد در تأمین هلینههای زندگی

وظیفهشناسی

 .8وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری
 .1آموزههای دینی مؤثر
 .8پایبندی به امور اخالقی و معنوی

امور دینی و معنوی

 .1رشد و ه تغییری
 .8داشتن اهداف مشترک

همایندی پیشرفت

 .1حمایت و قدردانی زوجین از یکدیگر

همراهی در زندگی

 .8همسانی و آموزش در تربیت فرزندان موف
 .1پایبندی به رابطه زناشویی
 .8راستگویی و صداقت در زندگی زناشویی

تعهدپذیری

 .1شادیآفرینی در زندگی مشترک

داشتن خل مثبت

 .8نگرش مثبت به زندگی و ازدواج
 .1همسان بودن
 .8کسب آگاهی و شناخت قبل از ازدواج

1

3

10%

تأیید

8

8

80%

تأیید

1

3

80%

تأیید

9

1

90%

تأیید

10

0

100%

تأیید

1

3

10%

تأیید

شناخت و ازدواج ه کفو
1

3

10%

تأیید

 .3شناخت خود و اعتمادبهنف
 .1جذابیت ظاهری

آراستگی و مرتب بودن

 .1چارهاندیشی برای اختالفنظرها

مهارتهای حل تعارض

 .8باورهای منطقی و سازنده برای تاداوم
رابطة زناشویی
 .1روابط جنسی رضایتبخش
 .8نلدیکی و صمیمیت عاطفی
 .3ارتباط سال و مناسب زوجین با یکدیگر

1
8

رضایت متقابل عاطفی ،اجتمااعی
و جنسی زوجین

10

4
8

0

10%
80%

100%

تأیید
تأیید

تأیید

 .4داشتن روابط اجتماعی سال و مطلو
 .1ه اندیشی و همکاری زوجین با یکدیگر

همکاری و ه فهمی زوجین

 .8داشتن فه و درک مشترک از زندگی
 .3انعطااافپااذیری در سازگارشاادن بااا

8

8

80%

تأیید

شرایط جدید
 .1پختگی هیجانی
 .3بلوس جسمی و عقلی

پختگی و سالمت روانی

1

3

80%

تأیید
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جدول شماره  4مقولههای تدوینشده در اختیاار  10نفار

متخصصان با تمامی مقولههاا و مفااهی انجاام شاده توساط

از متخصصان قرار گرفت که مواف یاا مخالفات خاود را باا

محق موافقت کردند .همچنین برای بررسی اعتبار و کیفیات

هرکدام از ابعاد محوری و کدگذاری تدوینشده توسط محق
بر مبنای تحقیقات قبلی اباراز کنناد کاه باا توجاه باه نتاایج

مدل فراترکیبی تدوینشده از شاخص کاپای کاوهن اساتفاده
گردیده است که نتیجه آن بهصورت زیر بوده است.

جدول  .2همخوانی مدل (مقولههای) مستخرج از تحقیقات کیفی و نظر متخصصان
آماره

مقدار کاپا

شاخص کاپا

خطای استاندارد کاپا

سطح معناداری کاپا

کاپا

0/008

0/11

0/083

0/91

با توجه به نتایج جدول شماره  4مقدار آماره کاپاا 0/008
با ضریب  0/118بود که دارای سطح معناداری  0/91بود و با

میدهد پ

ضریب شاخص کاپا نیل نشاندهندة تواف معتبار

در مورد مدل تدوینشده است.

توجه به مقدار سطح معنااداری تفااوت معنااداری باین نظار
متخصصان و مدل استخراج شاده توساط محقا بار مبناای

مرحلة هفتم :ارائه یافتهها

تحقیقات کیفی قبلی وجود ندارد و این نشان دهندة همساانی
نظرات متخصصان باا مادل تادوینشاده و ابعااد آن اسات.

نهایتاً در این تحقی از روش کدگذاری انتخاابی بارای ارائاة
چارچو نظری پیشنهادی در قالب مدل استفاده میشود.

همچنین ضریب شاخص کاپا برابر باا  0/118باود .ازآنجاکاه
مقدار کاپای بین  0/11تا  0/80ساطح توافا معتبار را نشاان

یافتهها
یافتههای به دست آمده از این پژوهش ،به شرح زیر است:

جدول  .3مقولهبندی نهایی مدل ازدواج موفق ایرانی
شرایط علی

شرایط مداخلهای

همایندی پیشرفت
همراهی در زندگی

فردیتیابی و احترام به فردیت یکدیگر
وظیفهشناسی
تعهدپذیری

شرایط زمینهای

تعامالت

اثرات خانواده مبد

مهارتهای حل تعارض

امور دینی و معنوی

همکاری و ه فهمی زوجین

داشتن خل مثبت
شناخت و ازدواج ه کفو
آراستگی و مرتب بودن
پختگی و سالمت روانی
پیامدها
رضایت متقابل عاطفی ،اجتماعی و جنسی زوجین

جدول شماره  3ابعاد نهایی یاک ازدواج موفا را نشاان
میدهد که بر اسا نتایج کاه مساتخرج از تحقیقاات کیفای

همراهی در زندگی؛ شرایط مداخلهگر در افلایش یک ازدواج
موف عبارت اند از :فردیتیابی و احترام به فردیت یکادیگر،

قبلی و نظر متخصصان است ،شرایط علی و ایجادکنندة یاک

وظیفه شناسی و تعهدپذیری زوجین؛ شرایط زمیناهای ازدواج

مدل ازدواج موفا عباارتاناد از :هماینادی در پیشارفت و

موف عبارتاند از :اثرات خانواده مبد  ،امور دینی و معناوی،
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داشتن خل مثبت ،شناخت ازدواج ه کفو ،آراستگی و مرتب

ازدواج ،اختالف سنی ،مادت ازدواج ،داشاتن فرزناد و تعاداد

بودن و پختگی و سالمت روانی؛ تعاامالت مناساب در یاک

آن) ،عاادم تجااان  ،دخالاات اطرافیااان ،شاایوه ازدواج ،عواماال

ازدواج موفا عبااارتانااد از :مهااارتهااای حاال تعااارض و
همکاری و ه فهمی زوجین و درنهایت پیامد  4بعاد نهاایی

شخصیتی ،بیبندوباری ،تغییر ماهیت نقش زن ،برآورده نشادن
انتظارات زوجین بود که با مقولههای رضایت متقابال عااطفی،

منجر به کسب رضایت متقابال عااطفی ،اجتمااعی و جنسای

اجتماااعی و جنساای زوجااین ،پختگاای و سااالمت رواناای،

زوجین شد.

وظیفهشناسی در امور ،تعهدپذیری ،شناخت و ازدواج ه کفاو،
فردیت یابی و احترام به فردیت یکادیگر در پاژوهش حاضار

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه روند انجام پژوهشها و تحقیقاات درزمیناة
ازدواج موف و رضایتمند در کشور ما در چند دهة اخیر سیر

در مورد آن در مطالعات مربوط به ازدواج موف ایرانی یکای از

صعودی به خود گرفته است و ازآنجاکه هر یک از پژوهشها

تفاوتهای مربوط به این دو نوع فراترکیب است.

از جنبه و زاویة خاصی مسئله ازدواج موف را ماورد بررسای

پژوهش خجستهمهر و محمدی ( )1391به بررسی کیفای
تجربة خوشبختی در ازدواجهای پایدار پرداختاه اسات .ایان

قرار داده است ،بنابراین ،به نظار مایرساد دیادگاه و نظریاه
جامعی که با توجاه باه مساائل باومی و فرهنگای کشاورمان

همسو بوده است .تغییر ماهیت نقش زن نیل باهعناوان یکای از
عوامل مؤثر بر طالق در پژوهش کر شده است و عدم بحا

پژوهش درنهایت باه  1مضامون اصالی کاه عباارت اناد از:

ازدواج موف را در نظر گرفته باشد دیده نمیشاود؛ بناابراین،

احسااا

در مقالة حاضر سعی شد نتایج پژوهشهاای انجاام شاده در

خوشبختی ،حضور دیگاران ،رفتارهاای مولاد خوشابختی و

حوزة ازدواج موف گردآوری و ضمن ترکیب این نتایج ،یک

ازدواج سازنده دست یافته است .برتری این پژوهش در نظار

مدل واحد و منسج از عوامل مؤثر بار ازدواج موفا باومی
حاصل گردد .برای تحلیل نهایی در این پژوهش از یافتههاای

گرفتن نقش عوامل معنوی و اخالقای در ازدواج خوشابخت
است که در فرهناگ باومی کشاورمان باه آن تأکیاد فاراوان

 88تحقی علمی استفاده شد .تحقیقات مربوطه در بازة زمانی

ماایشااود .همچنااین ایاان پااژوهش معااانی و عواماال ازدواج

مکان مورد مطالعه ،اساتانهاای

خوشبخت طوالنیمدت را در نظر گرفته که از این نظر جنباة
تازهای دارد؛ این در حالی است که در این پژوهش باه ساایر

خاصی انجام شده و از حی

خوشاابختی ،عواماال معنااوی و اخالقاای احسااا

مختلفی از کشور را در برمیگیرد .اطالعات به دست آماده از
ترکیب پژوهش های مختل به شناسایی  14مضامون اصالی

عواماال ازجملااه نقااش مسااائل مااالی و اقتصااادی ،ماادیریت

بهعنوان مؤلفاههاای ازدواج موفا باومی منجار گردیاد کاه

هیجان ها ،سالمت جسمانی و روانی ،فردیتیاابی ،آراساتگی

عبارتاند از .1 :اثرات خانواده مبد  .8فردیتیاابی و احتارام

زوجااین توجااه چناادانی نداشااته اساات .پااژوهش پیرساااقی

به فردیت یکدیگر  .3وظیفهشناسی  .4امور دینی و معنوی .1

( )1391به بررسی شااخص هاای ارتبااط زناشاویی کارآماد

همایندی پیشرفت  .1همراهی در زنادگی  .1تعهدپاذیری .8
داشتن خل مثبت  .9شناخت و ازدواج ه کفو  .10آراساتگی

پرداخت و ایان شااخص هاا را در  4طبقاه اصالی ازجملاه:
شاخص های فردی ،زوجی ،معنوی و خانوادگی تقسی بنادی

و مرتب بودن  .11مهاارتهاای حال تعاارض  .18رضاایت

کرد .یکی از ملایای این پژوهش در نظر گرفتن ابعاد مختل

متقابل عاطفی ،اجتماعی ،جنسی  .13همکااری و ها فهمای

رضایت زناشویی بوده اسات و در تعادادی از مفااهی مانناد
همسانی ،مسئولیتپذیری ،مدیریت مالی ،صمیمیت ،رضاایت

زوجین  .14پختگی و سالمت روانی.
این پژوهش با پژوهش عر  ،ابراهی زاده پلشکی ،مروتی

جنسی ،تعهد و اعتماد ،حمایت ،انعطافپاذیری ،همکااری و

شری آبادی ( )1393که به فراترکیب عوامل مؤثر بار طاالق

مشارکت و ...با پژوهش حاضر همسو است .از طرفی یکی از

در ایران پرداختند همسو است .نتایج فراترکیب آنهاا  11بعاد

نکاتی که در پژوهش پیرساقی در نظر گرفته نشده اساتفاده از

از عوامل مربوط به طالق در ایران مشخص کرد که این ابعاد

اسامی مبتنی بر نظریات پیشین غربی و در نظر نگرفتن واژهها

شااامل عواماال جنساای ،عواماال اقتصااادی ،شااغلی ،ادراکاای،
اختالالت رفتاری ،اعتیاد ،ازدواج مجدد ،عوامل جمعیتی (سن

و اسامی ساده و بومی در مقولهها اسات .پاژوهش صااحبدل
( )1391نیاال همسااو بااا پااژوهش حاضاار بااه شناسااایی و
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اندازهگیاری شااخصهاای ازدواج موفا پرداخات .یافتاههاا

زندگی مشترک به آنها احسا

ارزشمندی می دهد همچناین

ایجاد نلدیکی و ه حسی در آنها مایگاردد .ازآنجاکاه

شاخصهاای ازدواج موفا را در چهاار مقولاه ویژگایهاای

باع

ارتباطی ،خصوصیات شخصیتی ،بسترهای فرهنگی و وابستگی
عاطفی قرار داد .پژوهش حاضر به شناسایی مؤلفههاای ازدواج

رابطة زناشویی یک رابطة انحصاری بین زن و شاوهر اسات،
وجود تعهد در همسران باع ایجاد اعتماد و امنیت خاطر در

موف در زوجینی که تنهاا دو ساال از زنادگی زناشاوییشاان

آنها شاده و آراماش را بارای زنادگی زناشاویی باه ارمغاان

گذشته میپردازد و سایر عوامل مرباوط باه ساالهاای بعاد از

می آورد .داشتن خل مثبت و روحیة شادیآفرینای در خاناه،

ازدواج نظیر وجود فرزندان و تربیت آنها ،همچناین مادیریت

نگرش مثبت همسران آنها را از یکناواختی زنادگی مشاترک

کردن مسائل ماالی و اقتصاادی کاه اماروزه نقاش ماؤثری در

جدا کرده و زندگی مشترک را سرزنده و پویاتر میکند .یاک

ازدواجهای موف دارد را مورد توجه قرار نداده است.

ازدواج موف همچنین مستللم ایجاد یک شناخت کافی اسات

در ادامه به تبیین پژوهش حاضر پرداخته میشود .اثارات

که معموالً قبل از ازدواج به آن پرداخته میشاود ،زوجاین باا

خانواده مبد بهعنوان یکی از مضامین ازدواج موفا در نظار

شناسایی ابعاد شخصیتی خود و طرف مقابل چالشهای پیش

گرفته شده است .خانوادة اصلی از طری فراه آوردن زمیناه
برای رشد و تربیت فرزندان خود و ایجااد یاک محایط امان

رو زندگی مشترک را پایشبینای مایکنناد و زمیناه را بارای
سازگاری با یکدیگر فراه میآورند .زوجین موف همچناین

و

به لحاظ ظاهری برای یکادیگر جاذابیت دارناد .جاذابیت و

دامادها بعد از ازدواج مایتوانناد در ایان امار ساهی باشاند

مایشاود

برای آنها و همچنین روابط حمایتی و ساازنده باا عارو

آراستگی ظاهری یکی از مواردی است کاه باعا

بهخصوص این مسائله در فرهناگ ایرانای بیشاتر باه چشا

افراد مختل

می خورد .در مقولة فردیتیابی و احترام به فردیت یکادیگر،

تمایل پیدا کنند .مهارت حل تعارض زوجین را قادر میسازد

زوجین در عین با ه بودن و پیوساتگی باه فردیات خاود و

که چالشها و بحارانهاای پایش رو در زنادگی مشاترک را

دیگری اهمیت می دهند و از این طریا امنیات خااطر را در

برطرف کنند .ازآنجاکاه هار رابطاة دو نفارهای چاالشهاا و

یکدیگر ایجاد میکنند چرا که با محدود کردن و کنترل کردن

مشکالت خاص خاود را دارد زوجینای کاه از مهاارت حال

یکدیگر باع ایجاد نااامنی در رابطاه زناشاویی مای شاوند.
وظیفهشناسی زوجین هر کادام از آنهاا را یاا مسائولیتهاای

تعارض برخوردار باشند بهتر از زوجاین فاقاد ایان مهاارت
می توانند چالش ها و مشکالت ایجاد شده را برطرف کنناد و

زناادگی زناشااویی روبااهرو ماایکنااد .مساائولیتپااذیری و

به سازگاری برسند .زوجین موف همچنین در ماورد مساائل

وظیفهشناسی بهعنوان یکی از ویژگیهای همساران موفا در

از درک و ه فهمی برخوردار هستند .انعطافپذیری

پژوهش ها و نظریات مختل
انجام وظای

به چش میخورد .زوجاین باا

مختل

حتای در شارایطی غیار از ازدواج باه یکادیگر

بهعنوان یکی از مه تارین گلیناههاای ازدواج موفا  ،باعا

زن وشاوهری نقاش هاای خاود را در منظوماه

میشود آنها قدرت سازگاری باا شارایط و مساائل جدیاد را

زنوشوهری تثبیت میکنند و از این طریا باه حفاظ رابطاه

داشته باشاند و ها اندیشای و ها فهمای زوجاین موجاب

زناشویی کمک میکنند .زوجین موف همچنین با انجام اماور

می شود زوجین از نظرات یکدیگر استفاده کنند ،دیدگاه هاای

دینی و مذهبی و توکال بار خادا بار مشاکالت موجاود در

متفاوت را بپذیرند و این امر کارکرد آنها در زندگی مشاترک

زندگی مشترک فائ میآیناد باا توجاه باه اینکاه در جامعاه
ایرانی اسالمی توکل و باورهاای ماذهبی در ایجااد ساالمت

باال می برد .داشتن پختگی هیجانی و سالمت روانی زمیناهای
را فراه میکند که زوجین با رفتار بالغانه در زندگی مشترک

روان افراد نقش مهمی را ایفا میکند ،این مسئله بهعنوان یکی

بتواننااد مسااائل و چااالشهااای خااود را ماادیریت کننااد.

از عوامل برجسته در ازدواج موف بومی باه شامار مایآیاد.

رضایتمندی عاطفی ،اجتماعی و جنسای زوجاین از یکادیگر

داشااتن روحیااه پیشاارفت (همایناادی در پیشاارفت) ،وجااود

ه بهعنوان پیامد مدل ازدواج موف در نظر گرفته شده است

اهداف مشترک ،رشد و ه تغییری زندگی زناشویی را پویااتر

که زوجین با ایجاد روابط عاطفی و جنسی صامیمانه متقابال

ایجاد اتحاد زوجین میشاود و فرصات تغییار و

نیازهای خاود را در زنادگی زناشاویی بارآورده مایکنناد و

کرده ،باع

یادگیری را برای آنها فاراه مای آورد .همراهای زوجاین در

استحکام و مودت در بین آنها افلایش مییابد.
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و سه هر یک از آنها در جای خود مها اسات و باهمنظاور
ارائة یک مدل جامع از ازدواج موف بومی باید به نقش هماة
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شناسایی شده در پژوهش حاضر در ارتباط با ه عمل کارده
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